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RESUMO 
 

Diferentes conceituações em torno da leitura se apresentam na atualidade, 
provocando mudanças sociais, educacionais e culturais; influenciando e 
promovendo diferentes práticas de leitura e novas formas de se pensar a 
aprendizagem e o ensino da leitura no contexto escolar. Sob a ideia de que a leitura 
não se limita ao ato de decodificar, numa sociedade letrada, as exigências se 
acentuam: é preciso refletir sobre o que se lêe o que se fala sobre o que se pensa a 
partir da leitura. Neste sentido, se faz necessário pensar sobre o processo de 
ensino- aprendizagem e na formação do leitor, tendo o professor como parte 
determinante para o sucesso das crianças. Em tal perspectiva, esta pesquisa tem 
como objetivo conhecer, dentro de determinado contexto escolar, como ocorrem 
práticas de leitura na Educação Infantil. Para tal foi realizada pesquisa bibliográfica 
que, de acordo com Gil, desenvolve-se a partir de materiais já elaborados 
constituídos principalmente de livros e artigos científicos. Nesta pesquisa foram 
utilizados como referências os autores: Kleiman, Abromovich, Silva, barros, Amaral e 
Granjeiros, Machado e Sandroni, Coellho entre outros; através de pesquisa de 
campo exploratória de caráter qualitativo e coleta das experiências das práticas de 
leitura desenvolvida por duas professoras de Educação Infantil de uma escola 
municipal, localizada na Zona Sul de Porto Velho. Verificou-se que as professoras 
desenvolvem práticas de leituras em uma perspectiva do letramento.  
 
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Leitura. Literatura. 
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INTRODUÇAO 

 

A leitura é um processo fundamental na educação e no desenvolvimento do 

ser humano. É na infância que inicia a formação de práticas sociais e de sua 

identidade; consequentemente a formação de hábitos que tendem a refletir-se na 

vida adulta. Tal formação é influenciada pelo meio social, principalmente pela família 

e pela escola. Partindo deste pressuposto, há sempre a necessidade de se 

compreender um pouco mais como as práticas de literatura infantil podem contribuir 

para o processo de desenvolvimento das crianças e na sua formação enquanto leitor 

atuante nos sentidos construídos socialmente. Nesse âmbito, seleciona-se o tema 

da investigação “Literatura na Educação Infantil: por que, para que e o que ler para 

as crianças na contemporaneidade”. 

As práticas de ensino na educação infantil – na primeira etapa da Educação 

Básica – têm a função de complementar à ação da família sobre o desenvolvimento 

do educando em âmbito psicológico, cognitivo, afetivo e social; requerendo saberes 

necessários à mediação da construção do conhecimento; e dentre estes saberes, 

destacam-se as práticas de leituras literárias, que exige do professor mediador que 

compreenda o que é leitura, para que serve e, com isto, o que ler para o educando. 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico que de 

acordo com Gil (2002, p. 48), “é desenvolvido a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” e do contato com as 

experiências relacionadas, as práticas de leituras desenvolvidas na Educação 

Infantil de duas professoras no período de 19 a 30 de outubro de 2016, no período 

matutino em uma escola Municipal localizada na Zona Sul de Porto Velho. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos: no primeiro capítulo 

contextualiza a importância da leitura para o desenvolvimento das crianças e quais 

aspectos necessários para as práticas de leitura no atual contexto social. No 

segundo capítulo apresenta uma reflexão sobre como devem ser desenvolvidas as 

práticas de leituras contextualizando sua função pedagógica e quais conteúdos e 

gêneros são mais apropriados para as crianças em determinada idade na Educação 

Infantil. No terceiro capítulo temos as concepções de leitura de modo a delinear uma 

concepção mais apropriada para a educação infantil. No quarto capítulo faz-se a 

análise dos dados com apoio do referencial teórico abordado. E por últimos as 
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considerações finais sobre a pesquisa e sobre o impacto da temática na formação 

inicial das professoras. 

Devido à abrangência da temática, não se pretende esgotar o assunto neste 

trabalho; pretendes ser uma contribuição para educadores e pesquisadores sobre 

como ocorrem na Educação Infantil determinadas práticas de leituras. 
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1 POR QUE LER PARA AS CRIANÇAS CONTEMPORÂNEAS  
 
 

A leitura pode trazer vários benefícios para o desenvolvimento das crianças 

em seus aspectos cognitivo, afetivo, social; os quais dependem das relações 

estabelecidas neste processo. E neste contexto, para que a leitura favoreça esse 

desenvolvimento efetivamente, é preciso compreender razoavelmente quem são as 

crianças contemporâneas, como elas aprendem e se desenvolvem. 

 De acordo com o texto de Amanda Bertola da Silva, em seu trabalho 

múltiplas faces da infância: concepções que se constroem no mundo 

contemporâneo; para se compreender quem são as crianças de um período, é 

preciso identificar primeiramente qual sociedade, em que contexto social elas estão 

inseridas; pois o modo de organização de uma determinada época ou período 

histórico determina diferentes concepções de criança ao longo do tempo. 

 

A produção e o consumo de conceitos sobre a infância pelo conjunto 
da sociedade interferem diretamente no comportamento de crianças, 
adolescestes e adultos e modelam formas de ser e agir de acordo 
com as expectativas criadas nos discursos que passam a circular 
entre as pessoas, expectativas essas que por sua vez correspondem 
aos interesses culturais, políticos e econômicos do contexto social 
mais amplo (SILVA apud JOBIM; SOUZA, 2009, p. 32). 

 

A concepção que se tem hoje de criança é que ela é um sujeito de direito que 

requer, além de cuidado, atenção; que também necessita desenvolver-se. As 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (RCNEI) definem a criança como: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (Brasil, 2010, p.14). 

 

Compreende-se, desta forma, que o meio social tem influência direta no 

desenvolvimento das crianças e consequentemente na sua formação. As crianças 

aprendem através das diferentes relações e experiências vivenciadas, estabelecidas 

no contexto social, que contribui na sua formação de forma positiva ou negativa 

dependendo das relações estabelecidas. 
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Dentro deste contexto, vivemos em uma sociedade capitalista que tem como 

principal característica a lógica do consumo, que também se caracteriza pela 

exclusão de parte da sociedade, ou seja, nem todas as crianças têm acesso aos 

bens culturais produzidos, em mesma condição o que implica na desigualdade 

social. E dentro deste contexto a leitura é um bem cultural, um direito de todos. 

Porém, uma grande parte da sociedade não usufruir plenamente deste direito, pois, 

o mesmo está associado ao desenvolvimento do gosto pela leitura, e que depende 

de alguns fatores: ter nascido em uma família de leitores, ter passado por um 

sistema educacional preocupado com o hábito de leitura, ter acessibilidade aos 

livros. 

 E ainda dentro deste contexto um fator que pode interferir na formação do 

leitor no século XXI são as mídias e os recursos tecnológicos, pois estes influenciam 

fortemente o modo de pensar, de agir, de processar o conhecimento e 

consequentemente o modo de ler. Matos (2006 p.9) destacar a questão da 

modernidade tecnológica e diz que as “[...] as crianças e jovens em idade de 

formação (do „caráter‟, do pensamento, das preferências intelectuais, da 

sensibilidade) encontra-se hipnoticamente ligados a equipamentos eletrônicos”.  

A sobrecarga de tecnologias ajuda no acesso a informações, mas o que as 

crianças e jovens têm acessado? Perdeu-se a referência de leitura que havia na 

sociedade não industrial, muitos aspectos mudaram, deste modo, é essencial rever 

paradigmas, concepções, ressignificar e recontextualizar as práticas.  

Por isso de acordo com Riter (2009, p.53), no desenvolvimento do gosto pela 

leitura, precisa-se de adultos que revelem esta possibilidade de encantamento, “[...] 

para que ela não seja apenas preenchimento de horas vagas ou algo 

descompromissado”. Um dos fatores que levam ao fracasso escolar em relação ao 

desenvolvimento do gosto pela leitura, o qual implica na formação profissional e 

impacta diretamente no processo de ensino aprendizagem são as relações dos 

mediadores estabelecidas com livros e leituras. 

 

Cabem-nos a interrogar por que, apesar do empenho dos 
educadores, nossas crianças lêem tão pouco?  
Não acreditamos que a responsabilidade caiba a uma politica infeliz 
de educação no Brasil, a uma distribuição injusta de renda ou ainda 
culpar os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, 
por esse estado de coisas. Talvez devêssemos confessar que nosso 
trabalho como “fazedores de leitores” não tem sido muito brilhante.  
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adultos em geral, nos relacionamos mal com o livro e o temos 
explorado mal quando o levamos à criança (AMARAL e 
GRAJEIROS2006, p. 229). 

 

 Desde modo é necessário refletir enquanto professor, mediador do processo 

de ensino, de como estão se desenvolvendo as práticas para, que se preciso, rever 

alguns conceitos.  

Smith (2011, p. 212) nos diz que “a leitura pode tornar-se uma atividade 

desejada ou indesejada. As pessoas podem tornar-se leitores inveterados. Também 

podem tornar-se não leitores inveterados, mesmo quando são capazes de ler.” Isso 

remete principalmente aos mediadores ou interlocutores das crianças e dos objetos 

de leitura. A leitura seja na escola ou em casa deve ser trabalhada de uma forma 

que leve a criança a ter prazer por ela, não só para cumprir uma tarefa ou obrigação. 

O hábito de ler precisa ser cultivado e transmitido como saudável agradável e bom.  

Diante do atual contexto em que vivemos no qual a mídia apresenta um 

mundo com inúmeras possibilidades de prazer, a leitura precisa ser capaz de 

propiciar um prazer diferenciando, o qual precisa ser despertado nas crianças. 

 

Precisamos, pois, perceber que a leitura tem de ser capaz de 
oferecer, neste mundo globalizado e facilitador um prazer 
diferenciado que só ela mesma pode propiciar prazer que não pode 
ser substituído por outro, prazer singular, sui generis. O Prazer da 
descoberta do tanto de magia que as palavras, em sua possibilidade 
de construir histórias e arquitetar poemas têm. (RITER, 2009 p. 53). 

 

Por isso, diante dos diversos saberes que o professor precisa dominar para 

mediar o processo de ensino-aprendizagem no contexto da educação infantil, é o de 

compreender as fases do desenvolvimento das crianças para compreender como 

elas aprendem e ter clareza que as influências do contexto social contribuem neste 

processo nos aspectos positivo e negativo. Assunto que será apresentado no 

próximo tópico.  

 
1.1 COMO AS CRIANÇAS APRENDEM: CONTRIBUIÇÕES DA LEITURA 

 

As crianças pequenas aprendem de formas variadas: aprendem através das 

experiências com objetos, através das experiências em determinadas situações, 
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aprendem através das imitações entre outras. A mediação fará muito diferença neste 

processo. 

De acordo com Bassedas, Huguet e Solé (1999 p.23), “o desenvolvimento da 

espécie humana dá-se pelo resultado de uma interação entre o programa de 

maturação e a estimulação social e pessoal que a criança recebe das pessoas que a 

cuida e educa”. As autoras esclarecem que para entender como as crianças 

aprendem é preciso que compreendam três conceitos: a maturação, 

desenvolvimento e aprendizagem. 

A maturação refere-se às mudanças que ocorrem ao longo da evolução dos 

indivíduos. Tais mudanças se fundamentam na variação da estrutura e da função 

das células ligadas aos aspectos biológicos e físicos evolutivos das pessoas 

“(alongamento dos ossos aumento do peso)”; desenvolvimento refere-se à formação 

progressiva das funções propriamente humanas – linguagem, raciocínio, memória, 

atenção, estima. Processo considerado interminável, onde se põe em andamento as 

potencialidades dos seres humanos; aprendizagem refere-se ao conjunto de 

apropriação do individuo, resultante de suas relações com o meio ambiente. 

“Mediante este processo que são incorporados novos conhecimentos, valores, 

habilidades que são próprias da cultura e da sociedade em que vivemos”. 

Portanto, compreendemos que a maturação por si só não seria capaz de 

promover o desenvolvimento dos seres humanos, mas a aprendizagem nas 

interações é que possibilita os avanços no desenvolvimento.  

 

Quando uma criança nasce, recebe de seu pai e de sua mãe uma 
informação genética que lhe permite fazer parte da espécie humana: 
traços morfológicos, sexo definidos, capacidades de 
desenvolvimento que estão escrito em uma determinada constituição 
do cérebro [...], por exemplo, o cérebro contém todas as informações 
para que uma criança possa falar, porém não determina em que 
língua, nem grau de aquisição que atingirá. Isso dependerá do 
contexto linguístico em que a criança passe a conviver e a mover-se, 
do grau de correção de linguagem que se fala a sua volta e de suas 
experiências para utilizar a linguagem com diferentes finalidades. 
(BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999, p. 22). 

 
 

Assim, os aspectos psicológicos de desenvolvimento não estão 

predeterminados, mas são adquiridos mediante a interação com o meio físico e 

social.  Desta forma ao desenvolver as práticas de leitura na educação infantil é 
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preciso identificar qual a fase de desenvolvimento encontra-se as crianças, para 

utilizar os estímulos adequados. 

Segundo Barros (1991), Piaget, discorre que o desenvolvimento humano é 

dividido em quatro estágios: período sensório motor (0 a 2 anos); período pré – 

operacional (2 aos 6 anos); período operacional concreto ( 7 aos 11 anos); período 

operacional formal (12 anos em diante).De acordo com a autora “as idades 

atribuídas ao aparecimento do estágio não são rígidas, havendo grande variação 

individual”. 

De acordo com Fontana e Cruz (2006, p. 48), discorre que na teoria de 

Piaget, o desenvolvimento humano inicia-se no nascimento e termina na idade 

adulta. Sendo assim o desenvolvimento cognitivo dá-se em etapas contínuas. “a 

passagem de um estágio a outro se dá através de uma equilibração cada vez mais 

complexa”, ou seja, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para 

um estado de maior equilíbrio.   Todos passam por esta fase do desenvolvimento, 

podendo haver variações na idade. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um 

pouco mais, o qual depende também dos estímulos recebidos, do contexto social em 

que cada sujeito esteja inserido. 

Dentro deste, contexto verifica-se que as crianças de 3 e 5, anos o qual foi o 

foco desta pesquisa estão no estágio de desenvolvimento pré – operacional.  Esta 

fase é caracterizada pelo aparecimento da linguagem e o rápido desenvolvimento da 

mesma que varia de acordo com os estímulos ao seu redor. De acordo com Piaget 

apud, Barros (1991, p.90), “o principal progresso desse período [...] é o 

desenvolvimento da capacidade simbólica. A criança começa a usar símbolos 

mentais __ imagens ou palavras __ que representam objetos que não estão 

presentes”.  Esta fase é marcada pelo desenvolvimento psicológico da criança em 

seus aspectos social, emocional e mental. Outra característica desta fase é o 

egocentrismo, caracterizada como a incapacidade de se colocar no lugar do outro. 

Assim sendo neste estágio de desenvolvimento devem-se prevalecer as 

atividades de forma lúdica valorizando o pensamento simbólico das crianças 

(imitações, brincar de faz de conta, desenhar). Desta forma, no sentido de aguçar a 

imaginação transformando realidade em faz de conta, verifica-se que as leituras 

literárias podem influenciar de forma positiva neste processo.   

A literatura se destaca devido à variedade de gêneros e ao interesse imediato 

que suscita que envolve a curiosidade, a imaginação, a fantasia que faz parte do 
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universo da criança, nesta fase possibilitando aprender e se divertir sem perder de 

vista as expectativas de aprendizagem para esta modalidade de ensino. E neste 

processo são fundamentais: a influência e a motivação.  

Portanto, conhecendo as peculiaridades de forma geral e especifica dos 

alunos, permitirá escolhas de livros e leituras e o uso de uma metodologia mais 

adequada para cada etapa do desenvolvimento, contribuindo de forma positiva no 

seu desenvolvimento em seus vários aspectos já destacados anteriormente bem 

como na sua formação enquanto leitor.  Deste modo no próximo tópico serão 

destacadas as contribuições das leituras literárias no desenvolvimento das crianças. 
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2 PARA QUE LER: A LITERATURA INFANTIL E AS PERSPECTIVAS DE 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
 

 Neste tópico serão contextualizados alguns aspectos da função pedagógica 

da leitura nas práticas de ensino-aprendizagem. 

  Ler para as crianças é muito importante para o seu desenvolvimento no 

processo de ensino- aprendizagem. A literatura infantil tem uma grande relevância 

na vida das crianças ela propicia que sejam trabalhados diversos fatores que serão 

primordiais para seu desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo. 

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas, histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 
para ser um leitor e ser leitor ter um caminho absolutamente infinito 
de descoberta e compreensão do mundo [...]. É através duma 
história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica... é ficar 
sabendo história, geografia, filosofia, política, sociologia, sem 
precisar saber o nome disso tudo (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 

 

  Diante desta perspectiva, o professor deve proporcionar as crianças o acesso 

a diversos tipos de leituras para o crescimento crítico, reflexivo e emotivo dos 

mesmos. No entanto é preciso que se tenha clareza da importância do lúdico neste 

processo, para que se tenha um bom desempenho da prática e daquilo que se 

espera dos alunos. 

  Neste contexto a literatura infantil nas práticas de ensino torna-se uma grande 

aliada, pois, apresenta o mundo a partir de uma perspectiva lúdica tendo maior 

afinidade com o leitor. 

A Revista Pátio, Educação Infantil, Juliana Romão (2013, p.36,37), apresenta 

uma discussão sobre os aspectos necessários para que as crianças de 0 a 5 anos 

vivenciem crescimento a partir das possibilidades oportunizadas pela leitura e 

contação de histórias. Destaca que ler para uma criança nesta fase ajuda a 

desenvolver o raciocínio, a linguagem e a imaginação e que a história facilita a 

aprendizagem e aumenta a capacidade de compreender o mundo. 

Em consonância com a Revista Pátio a revista Carta Fundamental a revista 

do professor, Ninfa Parreira (2012, p. 20), destaca que ao ouvir história o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança é estimulado, e que [...] “a 

leitura é o alimento para participação da vida social”. Desta, forma garantir as 
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riquezas das vivências com leituras é criar várias possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O RCNEI (1998, p. 132) dedica um capítulo todo para o desenvolvimento de 

prática de leitura “descolarizada” na escola. Ou seja, práticas de leitura que envolva 

o aluno em articulação com as práticas sociais. Destaca a prática de leitura como 

uma atividade que contribui para aprendizagem dos alunos trazendo grandes 

benefícios para seu desenvolvimento “[...] a leitura de história é um momento em que 

a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, 

costumes e comportamentos de culturas situadas em outros tempos e lugares que 

não o seu”, contribuindo desta forma, na construção da subjetividade, ajudando as 

crianças a lidarem com as emoções e com as questões éticas. Discorre ainda que: 

 

Práticas de leitura para as crianças têm um grande valor em si 
mesmo, não sendo sempre necessárias atividades subsequentes, 
como o desenho dos personagens, a resposta de perguntas sobre a 
leitura, dramatização das histórias etc. Tais atividades só devem se 
realizar quando fizerem sentido como parte de um projeto mais 
amplo (BRASIL, 1998, p. 130). 

 

Portanto, o simples fato de a criança ter contato com os livros, ouvir suas 

histórias, manuseá-los, possivelmente despertará o interesse e contribuirá 

significativamente na sua formação enquanto leitor.  

De acordo com Amaral e Granjeiros (2007, p. 227), neste processo o grande 

desafio não é ensinar os alunos a lerem simplesmente como decodificação, mas sim 

a lerem em diferentes situações, o “desafio é ajudar a terem bons motivos para ler. 

Fazendo, principalmente através da convicção, demonstrando através do 

entusiasmo”, despertando o interesse.  

 Machado e Sandroni (1986, p. 10) discorrem que “a leitura não se trata de 

um ato instintivo, mais, da formação do hábito que é adquirido ao longo da vida”. E 

de acordo com Sousa (2016, p.10), “o incentivo deve ser feito principalmente na 

base do processo de escolarização, pois, quando a criança alcança o gosto pela 

leitura na fase inicial ela desenvolve como prazer e não como obrigação”, podendo 

desta forma, desempenhar um papel cada vez mais importante na vida dos alunos. 

A prática constante de qualquer atividade torna o sujeito melhor na execução 

dela, aperfeiçoa. O mesmo acontece com a leitura, e de acordo com Smith (2011, 

p.210), “quanto mais lemos, mais somos capazes de ler”.  
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O conhecimento de diversos gêneros textuais, de tipos, tamanhos e formas, 

possibilita ao leitor ter um maior domínio e facilidade sobre suas leituras realizadas. 

Por isso, a importância de compreender como as crianças aprendem e se 

desenvolvem para nortear as escolhas de leituras adequadas com o seu contexto.  

De acordo com Batista (2014), os primeiros anos de vida do ser humano é a fase em 

que tem maior capacidade de aprendizagem e os estímulos terão efeitos decisivos 

nas fases posteriores. Por isso a relevância deste estudo em compreender como as 

práticas de leituras vêm sendo desenvolvidas no contexto da educação infantil. 

 
Uma vez que há uma tendência em desprezar as especificidades 
desse nível de educação, as particularidades da pequena infância, 
desconsiderando sua criatividade, formas de expressões e 
comunicação e, sobretudo, o grande equivoco, em relação às 
práticas pedagógicas que estão vinculadas às habilidades e não ao 
letramento em aspectos mais amplo [...], tornando cada vez mais 
presente na educação infantil, a antecipação de atividades voltada 
para a formação de habilidades com vista a preparação para o 
ensino fundamental (BATISTA, 2016, p. 21). 

 

Neste sentido para que as práticas contribuam no desenvolvimento das 

crianças vários fatores precisam ser levados em consideração: conhecer o contexto 

social da criança; respeitar as peculiaridades da sua etapa do desenvolvimento, 

pois, cada ser é único, e principalmente gostar de ler. Considerando estes fatores 

poderá estabelecer com maior coerência o que ler para as crianças pequenas do 

atual contexto social. Neste contexto serão abordados no próximo tópico os gêneros 

mais adequados para as crianças pequenas, da pesquisa em foco, que são as 

crianças de 3 e 5 anos, bem como as contribuições deste gêneros.  

 

2.1 OS DIVERSOS GÊNEROS LITERÁRIOS E SUAS POSSIBILIDADES 

  

Desenvolver práticas de leitura dentro do contexto do letramento requer a 

inserção das crianças em diversas práticas sociais que envolvem a leitura e 

consequentemente a escrita. É interessante que as crianças tenham contato com os 

mais diversos gêneros textuais, pois, como afirma Kleiman (1989. p. 20) “Quanto 

mais conhecimento textual o leitor tiver mais fácil será sua compreensão [...].”, 

contudo para que o convívio do leitor com a literatura seja de fato efetivo vários 

fatores precisam ser levados em considerações ao escolher a leituras a serem 
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desenvolvidas: o contexto das crianças; a faixa etária, ou seja, o estágio de leituras 

o qual se insere; a leitura precisa ser conhecida pelo leitor/ contador. 

Nesta perspectiva Coelho (1997), aborda cinco categorias que direcionam as 

fases de desenvolvimento psicológico da criança quanto à leitura: o pré-leitor, 

dividida em primeira infância (15 meses a 3 anos) e segunda infância (3 a 5 anos); o 

leitor iniciante (6 e 7 anos); leitor em processo (8 e 9 anos); o leitor fluente (10 e 11 

anos); e o leitor critico (12 anos em diante). 

 

Embora a evolução biopsíquica das crianças, pré- adolescentes e 
adolescentes divirja de uns para outros (dependendo dos muitos 
fatores que se conjugam no processo de desenvolvimento individual), 
a natureza e a sequência de cada estágio são iguais para todos [...] 
assim, a inclusão do leitor em determinada “categoria” depende não 
apenas de sua faixa etária, mas principalmente da inter-relação 
existente entre sua idade cronológica, nível de amadurecimento 
biopsíquico-afetivo-intelectual e grau ou nível de 
conhecimento/domínio do mecanismo da leitura. (COELHO, 1997, 
p.28) 

 
  

Desta forma os estágios abordados acima são aproximados, pois, a faixa 

etária de acordo com o desenvolvimento pode variar de aluno para aluno, por isso a 

importância da percepção cuidadosa com estas questões para o desenvolvimento 

de um trabalho produtivo. 

De acordo com as faixas etárias abordadas a fase pré- leitora, na segunda 

infância, é a fase no qual se encontra inseridos os alunos que participaram da 

pesquisa realizada. Esta fase conforme já destacada, caracterizada por ser a fase 

onde a imaginação e a fantasia são predominantes.  

Neste sentido de acordo com Coelho (2000, p.30), os livros adequados para 

esta fase devem ter o predomínio da imagem, (gravuras, ilustrações, desenhos etc.), 

sem texto ou com texto breve, as imagens devem ser significativas para as crianças. 

A graça, o humor, mistério, assim como a técnica de repetição ou reiteração são 

fatores essenciais nos livros para o pré – leitor. 

Abromovich discorre que qualquer história pode ser contada, mas que precisa 

ser bem conhecida do contador. 

 

Claro que se pode contar qualquer história à criança: comprida, 
curta, de muito antigamente ou dos dias de hoje, contos de fadas, de 
fantasmas, realistas, lendas, história em forma de poesia ou prosa... 
Qualquer uma, desde que seja bem conhecida pelo contador, 
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escolhida porque ache particularmente bela ou boa, porque tem uma 
boa trama, porque seja divertida ou inesperada, porque dê margem 
alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque acalme 
uma aflição... o critério de seleção é do narrador e o que pode 
suceder depois depende do quanto conhece suas crianças, o 
momento que estão vivendo, os referenciais que necessitam. 
(ABROMOVICH, 1997, p.20), 

 

O contato com os diversos gêneros textuais possibilita a exploração de 

diversos aspectos das características formais dos gêneros: poemas, prosas, travas-

línguas, parlendas, adivinhas, cantigas de roda narrativas, história em quadrinhos, 

podem ser explorados ritmos, rimas, sons, entonações, musicalidade, que 

despertam sentimentos, sensações como medo, angustia, alegria, raiva etc.  

  De acordo com a autora “a linguagem poética destaca-se como um dos mais 

adequados instrumentos didático”. Possibilitando a exploração da linguagem, o 

desenvolvimento das emoções, o desenvolvimento sensorial, possibilita tratar de 

assuntos do cotidiano de formas variadas.  

As narrativas são textos que apresentam histórias com começo, meio e fim 

nos quais se destacam os contos, fábulas, mitos, lendas. A leitura e contação de 

história na educação infantil abre um leque de opções a serem trabalhadas com as 

crianças; é um ótimo recurso para abordar assunto do cotidiano e até mesmo os 

mais delicados. De acordo com abromovich (1997), “querer saber mais sobre as 

aflições tristezas, dificuldades, conflitos, dúvidas, sofrimento, descoberta que outros 

enfrentam para poder compreender melhor as suas, faz parte das interrogações de 

qualquer ser humano”. A criança quando estimulada através da leitura e contação de 

história viaja, sonha, interpreta, reconta. 

Dentro deste contexto Caldin (2001, p. 26), destaca algumas sugestões para 

o desenvolvimento nas atividades de narrar histórias para as crianças, a autora 

destaca os contos de fadas como uma atividade necessária ao desenvolvimento do 

psiquismo. E no procedimento destas práticas destaca a forma oral e o escrito. “A 

literatura oral implica na dualidade de sujeitos _ de um lado, o autor/contador e do 

outro o leitor/ouvinte. A literatura inscrita escreve três elementos: a escritura, o texto 

e a leitura”.  

 Discorre que nas leituras das histórias várias lacunas são deixadas para que 

os leitores ao fazer uso da interpretação preencham. E na contação apresenta um 

distanciamento menor, “uma vez que o narrador pela entonação da voz, pelos 
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gestos e pela forma de conduzir à narrativa, condiciona o ouvinte ao entendimento 

do narrado [...] o texto oral pode ser diferente a cada vez que for narrado, pois a 

recriação e invenção fazem parte dele”. Desta forma de acordo com a autora nas 

práticas desenvolvidas com o gênero contos a oralidade ao invés da leitura favorece 

para que os alunos não se dispersem e se envolva com a história, o qual 

possibilitará posteriormente conversar e refletir sobre a história. 

 
O contador de histórias resgata a tradição oral e ao mesmo tempo 
estimula a imaginação do ouvinte. A mensagem é auditiva e não 
visual. Contar história é uma arte: é necessário captar o ritmo e a 
cadência dos contos, fazer as pausas no momento certo, não entrar 
em descrições cheias de detalhes, criar um clima de envolvimento e 
de encanto, e, acima de tudo, usar todas as modalidades e 
possibilidades da voz – sussurrar, imitar os ruídos, as voz dos 
animais, as inflexões que indicam suspense e clímax. A narração 
inicia-se com a senha mágica, que indica a saída do mundo real para 
o mundo ficcional: Era uma vez...; e deve acabar com um refrão que 
indica o retorno à realidade: E assim acabou a história. Entrou por 
uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.  (CALDIN, 
2001, p. 30). 

 

  
Mesmo sendo história mais longa, da forma como foi discorrido através da 

contação permiti os alunos a mergulharem na história, favorecendo a imaginação, a 

fantasia, o querer ouvir de novo a mesma história - característica esta também do 

pré-leitor. Por isso de acordo com Bettelheim (1980), apud, Caldin “os contos de 

fadas deveria ser contado em vez de lido”. Pois, acredita que narrar favorece o 

envolvimento emocional, e ajuda as crianças a encontrarem um significado na vida, 

“pois, ao estimular a imaginação, desenvolver o intelecto, harmonizar-se com suas 

ansiedades e tornam claras as suas emoções, que são enriquecedores satisfatórios 

e ajudam a aliviar as pressões conscientes e inconscientes”. 

 Além da literatura os gêneros textuais: receitas, convites, listas de compras, 

podem e devem ser desenvolvidos no contexto da educação infantil, pois, fazem 

parte do seu contexto social, e consequentemente torna-se uma atividade 

significativa.  

Neste sentido as diversidades dos gêneros desenvolvidos nas práticas 

possibilitam aos alunos se apropriarem das particularidades de cada gênero, 

podendo identificá-los nos seus diferentes contextos e gradativamente ao observar a 

escrita vão se apropriado das características formais destes gêneros.  
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 Por tanto a inserção das crianças no mundo letrado de forma lúdica e 

contextualizada com as práticas sociais trará grandes benefícios para a sociedade, 

porém é preciso introduzi-los de forma espontânea e harmônica, pois, de acordo 

com Amaral e Grajeiros (2007, p. 227), a postura que se deve ter “diante da leitura é 

a de não proibir e obrigar os alunos a lerem”; para não promover o desencanto das 

crianças em relação aos livros e a leituras. 

 Por isso a importância do bom relacionamento do professor com os livros 

neste processo, pois, de acordo com Lajolo (2005, p.22), “alunos que tem 

professores que gostam de ler de verdade e que acreditam na leitura têm mais 

chances de também gostarem de ler.” Sendo também necessárias neste contexto 

algumas condições para possibilitar o desenvolvimento destas atividades. 

   

Dispor de um acervo em sala com livros e outros materiais, como 
histórias em quadrinhos, revistas, enciclopédias, jornais etc., 
classificados e organizados com a ajuda das crianças; organizar 
momentos de leitura livre nos quais o professor também leia para si. 
Para as crianças é fundamental ter o professor como um bom 
modelo. O professor que lê histórias, que tem boa e prazerosa 
relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler, tem um papel 
fundamental: o de modelo para as crianças; possibilitar às crianças a 
escolha de suas leituras e o contato com os livros, de forma a que 
possam manuseá-los, por exemplo, nos momentos de atividades 
diversificadas; possibilitar regularmente às crianças o empréstimo de 
livros para levarem para casa. (BRASIL, 1998, p. 144). 

  

Dentro desta perspectiva o professor, desempenha um importante papel, para 

o sucesso ou insucesso das crianças, tendo em vista que na atualidade apresentam-

se diferentes concepções de leituras, que influenciam diferentes práticas no 

processo de ensino-aprendizagem. Assunto que será abordado no próximo capítulo.  
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3 O QUE LER: CONCEPÇOES DE LEITURA  

 

Esta seção objetiva apresentar algumas concepções de leitura, de modo a 

delinear uma concepção de leitura voltada às práticas docentes, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento das crianças em seus aspectos psicológicos, 

conforme destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 

9.394 de dezembro de 1996. 

 Silva (1999, p. 12) em seu artigo intitulado concepções de leitura e suas 

consequências para o ensino traz algumas concepções que ele chama de redutoras 

e as critica pelo fato de não levarem em conta “[...] elementos fundamentais da 

leitura, diminuindo a sua complexidade processual”. Quanto às concepções 

redutoras de leitura, o autor destaca as seguintes: 1 - Ler é traduzir a escrita em fala; 

2 - Ler é decodificar mensagens 3 - Ler é dar resposta; 4 - Ler é extrair a ideia 

central; Ler é seguir os passos da lição do livro didático e 6 – Ler é apreciar os 

clássicos. 

É lamentável ver essas concepções reducionistas serem efetivadas em sala 

de aula, nas práticas pedagógicas de muitos professores das escolas brasileiras, 

pois conforme Silva (1999, p. 11), se a pessoa tem uma determinada concepção 

sobre qualquer processo, possivelmente esta conduzirá suas ações em 

determinadas práticas. E isso vale também ao professor. As formas de pensar o 

processo de leitura “[...] orientam a docência nas diferentes séries escolares”. 

 Na concepção “ler é traduzir a escrita em fala”, valoriza-se em excesso a 

oralidade na leitura e deixam-se de lado outros aspectos fundamentais como a 

compreensão das ideias trazidas no texto ou do sentido que o leitor lhe atribui. Deste 

modo, a escola forma não leitores, e sim reprodutores, que o autor denomina de 

leitores “papagaio” ou “vitrola”. 

 A segunda concepção redutora: “Ler é decodificar mensagens” se baseia no 

esquema de comunicação – emissor, mensagem e receptor, ou destinatário - 

relacionada a alguns componentes do processo de leitura – autor, texto e leitor. O 

leitor somente recebe as informações, é passivo, não produz sentidos. Seus 

conhecimentos prévios, interesses e seus posicionamentos não são levados em 

conta. Nesse sentido, conforme Silva (1999, p. 13), aos estudantes “[...] cabe 

somente decodificar e “engolir” as mensagens dos múltiplos textos estudados”. 
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 Se “ler é dar respostas a sinais gráficos”, essa concepção se converterá em 

uma prática onde quem acerta as respostas pré-estabelecidas pelo professor é 

valorizado e premiado e quem erra é punido ou castigado. De acordo com Silva 

(1999, p. 13), “despreza-se aqui quaisquer possibilidades de um mesmo texto 

permitir diferentes interpretações ou sentidos, mesmo porque uma resposta 

protocolar, firmada pelo professor, é privilegiado, no intuito de permitir correção e 

controle”. 

De acordo com Amaral e Granjeiros (2007, p. 226), a melhor contribuição que 

a escola pode oferecer a sociedade é transformar os estudantes em leitores, 

conscientes, reflexivos e críticos, sendo que “neste sentido, a leitura deve ser 

despida de qualquer preconceito, sem verdades prontas, possibilitando muitas 

leituras”, pois, como afirma Silva (1999), a riqueza de um texto está nas diversas 

possibilidades de leituras. 

 A concepção de que “ler é extrair a ideia central” limita a visão do leitor sobre 

o texto, pois o principal objetivo dessa concepção, convertida em prática 

pedagógica, é que o leitor localize a “[...] a parte essencial do texto” (SILVA, 1999, p. 

13). Um texto é formado por vários segmentos de ideias e o conjunto delas 

possibilita que o leitor construa um significado sobre o texto. O autor observa que 

“[...] a ideia de „extrair‟ faz parecer que existe um trecho que deve ser mais 

importante do que os outros [...]”. 

 Existe ainda a concepção de que “ler é seguir os passos da lição do livro 

didático”. Quem se embasa nessa concepção, geralmente segue a risca a sequência 

padronizada do livro e as atividades de leitura seguem seis passos: leitura do texto, 

sublinhamento de palavras desconhecidas, verificação do vocabulário, interpretação 

de texto, gramática e por fim, a redação. Essa sequência padrão, não serve a todas 

as leituras, e nem mesmo o processo de leitura se constitui nesse seguimento de 

ações “invariavelmente”. 

  Os clássicos são essenciais no processo de leitura, mas o leitor precisa ter 

contato com uma variedade de tipos textuais. A concepção de que “ler é apreciar os 

clássicos”, visa formar que tipo de leitores? Segundo Silva (1999, p. 14), “não há 

leitor de um texto só e não há leitor de apenas um tipo de texto!” O processo de 

formação do leitor crítico e “maduro” requer “interlocução” com muitos textos, de 

variados tipos, tamanhos e formas.   
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De acordo com Silva (1999, p.15), é essencial aos professores que se 

restringem a concepções e práticas redutoras de leitura “[...] perceber a sua 

complexidade e, ao mesmo tempo, permitam constituir um embasamento mais 

denso e abrangente, que possa fundamentar a organização das atividades de 

ensino”. O processo de aprendizado da leitura é complexo, e por isso mesmo, o 

professor deve ter compreensão sobre como ocorre, para poder contribuir 

efetivamente para no processo de ensino e consequentemente na formação de 

leitores. 

 

3.1 LEITURAS INTERACIONISTA 

 

 A partir da apresentação das concepções reducionistas, considera-se que ler 

vai muito além da oralidade, da decodificação de mensagens, da busca de respostas 

corretas, de ideias centrais, da utilização do livro didático e dos clássicos. Ler requer 

interação, produção de sentidos, compreensão e interpretação. Essas três últimas 

concepções contemplam as concepções interacionistas elaboradas por Silva. 

 Conceber que “ler é interagir” significa acreditar que “[...] o texto age sobre o 

leitor e, o leitor age sobre o texto” As experiências e conhecimentos prévios do leitor 

dialogam com o texto escrito e possibilitam que a partir da relação entre o leitor e o 

texto, o leitor pode “recriar” referenciais de leitura, relacionando-os com sua prática 

cotidiana. 

 Segundo Silva (1999, p. 16), a interpretação da leitura de um texto é muito 

subjetiva, pois um único texto poderá ter sentidos diferentes para cada pessoa que o 

ler, por isso ler é produzir sentido(s). É essa diversidade de sentidos que enriquece o 

texto. “A riqueza maior de um texto reside na sua capacidade de evocar múltiplos 

sentidos entre os leitores.” 

  Compreender e interpretar um texto são processos que sempre estão 

presentes na leitura, pois toda leitura possui um objetivo, e para alcançá-lo o leitor 

deverá buscar essas duas ações durante a leitura do texto.  

Portanto, para Silva (1999), a leitura se caracteriza pela interação do sujeito 

com o texto com a finalidade produzir sentidos sobre o mesmo, logo, “ler é sempre 

uma prática social de interação com signos, permitindo a produção de sentido(s) 

através da compreensão-interpretação desses signos”. Deste, modo a leitura 
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interacionista é quando vários conhecimentos interagem simultaneamente 

contribuindo para construção de significados dos textos. 

Kleiman (2011) aponta a leitura em uma perspectiva interacionista, discorre 

que para a compreensão de textos escritos quatro elementos são essenciais: 

conhecimento prévio; objetivos e expectativas de leitura; Estratégias de 

processamento do texto e interação leitor-autor. 

 Os conhecimentos prévios são imprescindíveis na leitura, pois, segundo 

Kleiman (2011, p.25), “[...] é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que 

lhe permite fazer as inferências necessárias para relacionar diferentes partes 

discretas do texto num todo coerente”. O conhecimento prévio contribui para que o 

texto faça sentido para o leitor. Deste modo, é importante que o professor leve em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos em uma atividade de leitura.  

Os objetivos e expectativas devem estar sempre presente na leitura de 

qualquer texto, pois definem a relação do leitor com o texto. Conforme Kleiman 

(2011, p. 29), são de “[...] caráter individual e único de cada leitura e de cada leitor.” 

Assim como em qualquer atividade cotidiana a leitura requer saber aonde se quer 

chegar e como irá chegar. Na relação educativa, o professor é quem deve traçar os 

objetivos da leitura, devido os alunos ainda não possuírem autonomia com relação à 

leitura. Sobre os objetivos, Smith (2011, p. 198) destaca que “a leitura nunca é uma 

atividade abstrata, sem finalidade [...].” Se lê por necessidade de buscar algo, 

conhecimento, novas ideias, por prazer, para passar o tempo, dentre outros. 

Quanto às estratégias de processamento do texto, para Kleiman(2011, p. 62), 

caracterizam-se pela “[...] natureza do processo inconsciente, automático através do 

qual o leitor interpreta as marcas formais do texto que estão ligadas à sua estrutura, 

forma, que possibilitam a coerência e coesão textual”, ou seja, não se ler da mesma 

maneira uma receita de bolo e uma poesia; uma historia infantil e a bíblia. 

Para a autora (2011, p. 66), a interação leitor-autor é caracterizada como uma 

interação à distância. Nessa relação existe uma corresponsabilidade. O autor como 

detentor da palavra “[...] deve ser informativo, claro e relevante. [...] deve deixar 

pistas para que o leitor reconstrua o caminho que ele percorreu”. Já a 

responsabilidade do leitor está em “[...] acreditar que o autor tem algo relevante a 

dizer no texto, e que dirá clara e coerentemente”. Para sanar qualquer problema o 

leitor deve usar os artifícios já descritos, dentre eles o conhecimento prévio, 
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linguístico e textual, a fim de perceber a coerência do texto, e assim, construir um 

sentido. 

 

3.2 LEITURAS DISCURSIVAS 

 

A leitura discursiva considera o sujeito-leitor como produtor de significados. 

Freitas e Santos (2015 p.10), no texto análises discursivas das questões de Leituras 

da Avaliação em larga Escala da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do 

Sul,destacam que “a leitura discursiva é concebida como um processo discursivo em 

que atuam sujeitos ideologicamente constituídos, que produzem sentido, pois cada 

um deles se insere em um momento sócio- histórico”, ou seja, as pessoas são vista 

como sujeitos históricos que ocupam posições e papéis dentro das atividades de 

leituras, lendo de modo diferente a partir do seu contexto social. 

Nesta perspectiva discursiva a leitura se refere tanto ao escrito como a outros 

tipos de expressões do fazer humano. 

 
O ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de 
expressão do fazer humano, caracterizando-se também como 
acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente 
histórica entre o leitor e o que é lido. (MARTINS, 1986, p. 30). 
 

 

Demonstra desta forma uma visão mais ampla da leitura que precisa ser 

levada em considerações nas praticas de ensino, de forma que se estabeleçam 

coerências entre os objetivos a alcançar e a realidade apresentada de cada sujeito-

leitor. Martins destaca que a leitura vai além do texto, mostrado o quão diverso é o 

sentido da leitura discorre que o ato de ler se realiza “a partir do diálogo do leitor 

com o objeto lido _ seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um 

acontecimento”. Por tanto engloba tudo que se conhece do mundo que a todo o 

momento se faz leituras através de imagens, ações, atitudes, gestos etc..  

 De acordo com Geraldi (apud, Freitas e Santos, 2015, p. 12), a leitura não é 

apenas reconhecer os signos com suas significações do passado, mais construir 

uma compreensão no presente que são dissolvidos pelo novo contexto. Assim, 

Martins (1989), destaca que o leitor “assume um papel atuante, deixa de ser mero 

decodificador ou receptor passivo”, no qual o contexto geral influência no processo 

das leituras realizadas.  
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3.3 LEITURAS COMO AMPLIAÇÃO DA VISÃO DE MUNDO (LETRAMENTO)  

 

A leitura como ampliação da visão de mundo engloba uma concepção mais 

ampla de leitura que podem ser considerada a soma de duas outras concepções: 

Interacionista e a discursiva, as quais já foram destacadas anteriormente.  De acordo 

com Soares (2006, p.80,81), “envolve um conjunto de fatores que variam de 

habilidades e conhecimentos individuais a práticas sociais e competências 

funcionais e, ainda valores ideológicos e metas politicas”. Portanto a leitura como 

ampliação da visão de mundo (letramento) abrangem todas estas questões 

tornando-a como um processo complexo e que neste processo é preciso respeitar os 

níveis de compreensão que os educandos estejam tendo do mundo a sua volta, 

tendo em vista que as habilidades são construídas a partir do ponto de onde se 

encontra cada sujeito-leitor, cada aluno. 

 

Temos que respeitar os níveis de compreensão que os educandos – 
não importa que sejam – estão tendo de sua própria realidade. Impor 
a eles a nossa compreensão é aceitar soluções autoritárias como 
caminhos de liberdade. [...], a sua leitura do real não pode ser a 
repetição mecanicamente memorizada da nossa maneira de ler o 
real (FREIRE, 1989, p. 17, 18). 

  

 Compreendemos desta forma, que todos trazem consigo suas experiências 

de vida para compor a leitura, mesmo a criança tem suas imaginações e suas 

afeições que vão ajudar na composição da leitura. Freire (1989, p. 13) afirma que “a 

leitura do mundo é anterior à leitura da palavra”, uma vez que as suas experiências, 

sua bagagem vem antes da leitura. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), 

destaca a concepção de leitura em uma perspectiva do letramento. 

 

A leitura é um processo mental e social em que o leitor realiza um 
trabalho ativo de construção do significado do texto, apoiando-se em 
diferentes estratégias, como seu conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor e de tudo que sabe sobre linguagem escrita e o gênero 
discursivo em questão (BRASIL, 1998, V. 3, p. 144). 
 
 

Deste modo, a leitura neste aspecto favorece o  desenvolvimento no contexto 

da educação infantil, pois, há variados modos de leitura; os quais podem ser 
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desenvolvidos respeitando o contexto sociocultural, bem como os níveis de leitura 

deste público especifico. 

No contexto da educação infantil podem-se estabelecer diferentes relações 

com a leitura; mesmo as crianças não lendo de forma convencional, lêem através da 

leitura do professor, das imagens, gestos etc. Deste modo, a leitura como ampliação 

da visão de mundo (letramento), possibilita a inserção das crianças no mundo 

letrado de forma lúdica e articulada com as práticas sociais, tornando a 

aprendizagem mais significativa, e trazendo vários benefícios que se refletirão ao 

longo de suas vidas. 

Este capítulo possibilitou um contato com as diferentes concepções de 

leituras do atual contexto, o que permitiu a reflexão sobre praticas de leitura mais 

adequada para o contexto da educação infantil e do ensino de forma geral. 
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4  DISCUTINDO A PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM LEITURA  
  

As práticas de ensino na educação infantil requerem saberes necessários 

para mediar à construção do conhecimento, e dentro deste contexto destacam-se as 

práticas de leituras literárias, que exigem no mínimo que o professor (mediador), 

compreenda: o que é leitura; para que serve e o que ler para as crianças pequenas. 

De acordo com as faixas etárias (3 a 5 anos), os alunos que participaram da 

pesquisa realizada estavam na fase pré– leitora. Nesta fase a imaginação e a 

fantasia são predominantes; assim, de acordo com Coelho (2000, p.30), os livros 

adequados para esta fase devem ter o predomínio da imagem, (gravuras, 

ilustrações, desenhos etc.), sem texto ou com texto breve; as imagens devem ser 

significativas para as crianças. Também a graça, o humor e o mistério, assim como a 

técnica de repetição ou reiteração são fatores essenciais nos livros para o pré – 

leitor. 

A pesquisa foi realizada, no período de 19 a 30 de outubro de 2016, a partir 

das vivencias de práticas de leituras de duas professoras da educação infantil de 

uma escola municipal de Porto Velho. Para preservação da identidade destas 

denominamos de professora A e professora B. 

Os resultados estão apresentados por meio da análise dos dados que foram 

pautados nas descrições de práticas de leitura desenvolvidas pelas professoras A e 

B, fazendo cruzamento entre a teoria e a prática. 

Primeiramente, descrevemos as histórias desenvolvidas nas práticas de 

leituras das professoras A e B, e em seguida foram apresentadas as análises, com o 

apoio do referencial teórico em questão, os quais foram divididos em três momentos: 

por que, para que e o que as professoras leram para as crianças. 

 

4.1 AS HISTÓRIAS DESENVOLVIDAS - O QUE? 

  

A literatura é uma aliada importante e oferece uma variedade de gêneros que 

podem ser utilizados em diferentes técnicas e abordagens. É interessante que as 

crianças tenham contato com os mais diversos gêneros textuais, pois, como afirma 

Kleiman (1989. p. 20), “quanto mais conhecimento textual o leitor tiver mais fácil será 

sua compreensão [...]”, contudo, a escolha do que ler para as crianças deverá ser 

pautada no que o professor pretende, com esta ou aquela leitura, além de quais os 
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objetivos, pois, conforme afirma Kleiman (2011), os objetivos devem sempre está 

presente em uma leitura.  

Os textos trabalhados pela professora A na Creche, com crianças de três 

anos foram: O sapo, O bebê dos pés a cabeça, o Minhoco Apaixonado e o Segredo 

da Borboleta, conforme resumos a seguir.  

 

A história “O sapo”, de Ivan Zigge Marcello Araújo (2013), relata a história de um 

sapo que dormia dentro de um saco, no meio do mato. Houve um alvoroço dos 

animais a respeito deste saco e eles manifestavam opiniões, sem saber o que 

tinha dentro do saco. Os animais acabaram acordando o sapo, que ficou chateado 

e foram embora dali sapo e saco.  

 

“O bebê da cabeça aos pés”, de Victoria Adler (2014), conta a história de um bebê 

que esta desvendando as coisas simples da vida como sorrir, andar e a partir da 

interação com a leitura e os colegas vai descobrindo as partes do corpo bem como 

as funções sensoriais que cada parte do corpo representa. Fica sabendo a função 

dos olhos, boca, nariz, orelhas dos pezinhos dos dedinhos e assim 

sucessivamente. 

 

A história “O minhoco apaixonado”, de Luciana Fernandez (2013), foi inspirada na 

cantiga popular “Minhoca”, a qual demonstra que o minhoco beijou a minhoca do 

lado errado, mas não é louco, na verdade ele é míope. Foi no especialista e 

ganhou um óculos, então agora ele poderia ver de longe e de perto, e, portanto só 

iria beijar a minhoca agora do lado certo.  

 

A história, “O segredo da borboleta”, autor desconhecido, conta sobre uma lagarta 

que se achava muito feia, que vivia a rastejar. Estava sempre olhando para os 

outros, achava lindo o pássaro azul que voava o morango vermelhinho no pomar, 

os peixes nadando, as abelhas amarelinhas, enfim todos eram lindos aos olhos da 

lagarta, menos ela. Num dia de muita chuva a lagarta se abrigou em seu casulo e 

por dias ficou recolhida em seu abrigo. Quando finalmente saiu num dia de sol, ela 

parou diante de uma poça d‟água e se surpreendeu com o que ela viu. Ela havia 

se transformado em uma linda borboleta com muitas cores em suas asas. E assim 

compreendeu que a natureza é perfeita em tudo o que faz e que ela também era 

perfeita em suas formas. 

 

Quanto aos textos selecionados pela professora B, que foram trabalhados em 

uma turma de pré-escolar com crianças de cinco anos, foram: Lino, a formiga e a 

neve, a História da páscoa e a casa sonolenta.  
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A história “Lino”, André Neves (2012), conta a história de um porquinho (que era 

um brinquedo), que vivia em uma loja de brinquedos e tinha uma amiga chamada 

Lua (Lua era uma coelha branca com uma luz que acendia na barriga toda vez que 

ela dava risadas). Eles sempre estiveram juntos desde que vieram da fábrica de 

brinquedos, porém em certo dia ela desapareceu, ele ficou desesperado, 

procurando-a, perguntou a todos os amigos e um deles disse: “aqui, onde 

moramos é assim, de repente alguém desaparece”. E com isso Lino ficou muito 

triste, o tempo foi passado os dias pareciam sem fim. Até que num belo dia foi 

colocado em uma caixa e imaginou que iria desaparecer para sempre, mas para 

sua surpresa quando a caixa abriu encontrou uma menina que se chamava 

Estrela, ela brincava tanto que ele já não lembrava tanto da sua amiga Lua. “Uma 

noite, entre tantos rodopios, voltas e reviravoltas, a menina decidiu fazer uma 

surpresa para seu melhor amigo”: escutar a Lua. Lino ficou tão surpreso que não 

acreditou no tamanho de sua felicidade quando viu a Lua com a barriga brilhando 

no meio da escuridão. Ele não escutava as suas risadas, mas tinha certeza que ela 

também era feliz, porque todas as vezes que a Estrela dormia ele via pela janela, 

com sua barriga iluminada. 

 

Historia “a formiguinha e a neve”, adaptada por João de Barro, de Braguinha 

(2001), também é história acumulativa, relata que uma formiguinha prendeu o pé 

num floco de neve. Então ela pede ajuda para o sol, mais ele não ajuda e sugere o 

muro, ele fala que mais forte do que ele é o rato que o rói, o rato aparece não 

soluciona o conflito e sugere outro animal. Outros personagens surgem, o 

problema se acumula, e só é resolvido no desfecho. Nele Deus que ouve todas as 

preces, manda vir a primavera que carinhosamente salva a formiga. A presença da 

rima e da repetição favorece o trabalho com o texto, porque as crianças 

memorizam os diálogos. Procuram representar as imagens como são na realidade. 

 

“História da Páscoa”, de Marcos Meir (2013),conta a história da páscoa baseada 

no novo testamento narra a vida de Jesus, dizendo que a páscoa foi quando Jesus 

foi salvar as pessoas, fala da sua bondade, e que as pessoas adoravam ele, por 

isso algumas pessoas não gostavam dele e queriam prender Jesus. Prenderam 

Jesus, fizeram carregar sua cruz e depois o colocaram na cruz, ele morreu, mas 

depois de três dias ressuscitou e um anjo falou para as três mulheres, que foram 

visitá-lo no domingo e que estavam muito tristes para não ficarem triste, porque 

Jesus estava vivo.   

 

 

A história “a casa sonolenta”, Woord (1999), começa em um dia chuvoso, numa 

casa onde todos dormem na mesma cama. A avó dorme, vem um menino e se 

deita em cima dela, vem o cachorro e deita em cima do menino que está em cima 

da Avó, e todos os outros personagens que aparecem na história dormem um em 

cima do outro, até aparecer uma pulga, que inverte a ação na ordem contrária em 
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que aparecem na história. Os personagens são acordados pela pulga, para de 

chover e aparece um lindo arco-íris iluminando a casa sonolenta. 

 

O contato com os diversos gêneros textuais possibilita aos alunos se 

apropriarem das particularidades de cada gênero, podendo identificá-los nos seus 

diferentes contextos e gradativamente ao observar à escrita vão se apropriando das 

características formais destes gêneros. De acordo com Smith (2011, p. 210), “o 

conhecimento de diversos gêneros textuais, de tipos, tamanhos e formas, possibilita 

ao leitor ter um maior domínio e facilidade sobre suas leituras realizadas”. 

 Na prática de leitura da professora A, a dinâmica foi bem favorável, além das 

praticas desenvolvidas de forma direcionada, sempre realizava na roda de conversa 

sobre as leituras de livros variados, os quais ela deixava disponíveis para que os 

alunos manuseassem e escolhessem suas leituras. A professora realizava as 

leituras com e para os alunos, sendo que os gêneros escolhidos nas leituras 

direcionadas foram: trava-língua e narrativas pequenas de forma contextualizada 

com a realidade dos alunos.  

 Na prática de leitura da professora B, disponibilizaram-se narrativas como: 

contos fábulas e contos do cotidiano, apresentando rimas, reiteração, repetição, 

demostrando que a literatura infantil apresenta uma vasta tipologia textual, as quais 

precisam ser levadas em consideração nas práticas de ensino do cotidiano.  

Verificou-se em relação às professoras, quanto às escolhas das leituras que 

estas levaram em consideração a fase do desenvolvimento das crianças, ao propor 

uma leitura contextualizada com a sua realidade e faixa etária. Reforçando a 

importância dessa forma de abordagem didática, Freire (1989), já destacava a 

necessidade de levar em consideração os níveis de compreensão que os educandos 

estejam tendo do mundo a sua volta, tendo em vista que as habilidades são 

construídas a partir do ponto onde se encontra cada sujeito-leitor. 

 

4.2 A INTENÇÃO DA LEITURA - POR QUÊ? 
 

De maneira geral percebe-se que as práticas de leitura desenvolvidas nas 

escolas são realizadas de forma mecanizada, priorizando a decodificação dos 

textos. Mas neste caso no desenvolvimento das práticas das professoras A e B, 

desenvolveu-se numa perspectiva do letramento; ou seja, envolvendo uma visão 
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mais ampla de leitura, que envolve a interação de vários conhecimentos 

simultaneamente e que leva em consideração interesses e posicionamentos dos 

sujeitos leitores. 

De acordo com Smith (2001, p.198), “a leitura não é uma atividade abstrata, 

sem finalidade”. Lê-se por necessidade de buscar algo, conhecimento, novas ideias, 

por prazer, para passar o tempo, dentre outros.  

A intenção em determinadas práticas é um reflexo da compreensão que se 

tem do objetivo naquele momento. No que diz respeito às intenções das professoras 

ao desenvolverem práticas de leitura, foi possível perceber que suas concepções de 

leitura estavam voltadas para a perspectiva do letramento, lembrando que de acordo 

com Silva (1999), uma pessoa que tem uma determinada concepção, possivelmente 

conduzirá em determinadas práticas. 

Um exemplo de prática didática da professora A foi no desenvolvimento da 

leitura “o bebê da cabeça aos pés” de Victoria Adler, primeiramente ela organizou o 

espaço, possibilitando uma rodinha, quando a maioria dos alunos sentava para 

apreciar a história.  De acordo com a professora A esta é uma ação de rotina nas 

suas práticas. Um ou dois alunos não sentavam, eram muito dispersos, mas neste 

caso, a professora não obrigava a sentarem, em alguns momentos da leitura que 

lhes chamava a atenção eles paravam para olhar, com olhar curioso, próprio das 

crianças.  

Sobre despertar o interesse da criança, Abromovich discorre que qualquer 

história pode ser contada, mas que precisa ser bem conhecida pelo contador. 

 

Claro que se pode contar qualquer história à criança: comprida, 
curta, de muito antigamente ou dos dias de hoje, contos de fadas, de 
fantasmas, realistas, lendas, história em forma de poesia ou prosa... 
Qualquer uma, desde que seja bem conhecida pelo contador, 
escolhida porque ache particularmente bela ou boa, porque tem uma 
boa trama, porque seja divertida ou inesperada, porque dê margem 
alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque acalme 
uma aflição... o critério de seleção é do narrador e o que pode 
suceder depois depende do quanto conhece suas crianças, o 
momento que estão vivendo, os referenciais que necessitam 
(ABROMOVICH, 1997, p.20). 

 

De acordo com Amaral e Granjeiros (2007, p.227), das atitudes que o 

professor não pode ter diante da leitura estão: a de obrigar os alunos a lerem ou de 

proibir, “visto que ler não é uma obrigação, é direito e exercício da cidadania, é 
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compromisso pessoal”. Durante a realização da leitura ela lia, em seguida mostrava 

as imagens, a cada página que lia deixava um espaço em aberto (sem ler o que 

estava escrito), para que os alunos preenchessem este espaço, sendo que as 

imagens do livro possibilitavam este processo. O pequeno leitor se reconhece em 

todas as situações cotidianas, o que lhe permite atribuir sentido ao texto lido.  

Conforme Smith (2001, p. 202), “[...] a leitura é interessante e relevante 

quando pode ser relacionada ao que o leitor deseja saber”, pois, quando a criança 

consegue estabelecer relação entre o que leu com a atividade cotidiana, a leitura 

torna-se mais significativa. 

Em relação à prática pedagógica da professora B, foi possível observar uma 

atitude de busca de envolvimento dos alunos no trabalho com a história “a casa 

sonolenta”, quando primeiramente fez a leitura do livro para os alunos, mostrando 

inicialmente a capa, autor e ilustrador. Após a leitura da história deixou que os 

alunos manuseassem o livro e fizessem novamente a leitura com apoio das 

imagens.   

 Durante a leitura da história os alunos estavam bem atentos para verem o 

desfecho. Foi possível perceber mudanças nas expressões dos alunos no momento 

em que a pulga acorda o rato, dando-lhe uma picada. Todos riem ao mesmo tempo, 

demonstrando interação com o texto.  Um aluno fez um comentário que a casa dele 

é uma casa sonolenta, porque lá todos gostam de dormir, que a mãe dele e a irmã 

dormem muito. Outra aluna comenta que o avô dela cria ratos.  

Deste modo percebe-se que os alunos atribuem sentido ao texto, levando em 

consideração o seu contexto social. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 1998, p.32), “a leitura de história possibilita a criança estabelecer 

relação com sua forma de pensar e a de seu grupo social que convive”. Percebe-se 

uma atribuição de sentido ao texto a partir da sua realidade cotidiana.  

 
Quando se compromete com interesse da criança, a literatura 
infantil transforma-se no meio de acesso ao real, na medida em 
que lhe facilita a ordenação de experiências existenciais, através 
do conhecimento de histórias, e a expansão do seu domínio 
linguístico (ESMOKA, 1989, p. 50). 

 

Percebe-se desta forma que as professoras A e B desenvolvem as práticas 

de leitura em uma perspectiva que vai além da decodificação de atividades 

mecanizadas voltadas para prepará-los para o ensino fundamental; ou seja, neste 
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processo das práticas didáticas relacionadas à leitura foi levado em consideração, 

pelas duas professoras envolvidas nesta pesquisa, o processo complexo que 

envolve o ato de ler. 

 

4.3 A FUNÇÃO DA LEITURA: PARA QUE LER? 
 

Ler para as crianças é muito importante para o seu desenvolvimento, 

ajudando em vários aspectos psicológicos: cognitivo, afetivo, social, que contribuirão 

para sua vida escolar e também para sua vida fora da escola. 

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas, histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 
para ser um leitor e ser leitor ter um caminho absolutamente infinito 
de descoberta e compreensão do mundo [...]. É através duma 
história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica... é ficar 
sabendo história, geografia, filosofia, política, sociologia, sem 
precisar saber o nome disso tudo (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 

 

Dentro deste contexto, a literatura assume um importante papel, no 

desempenho das atividades devido ao seu carácter lúdico que permeia esta etapa 

da educação. Nas práticas de leitura desenvolvidas pela professora A foi possível 

perceber as funções pedagógicas nas leituras trabalhadas. No texto “o Sapo” a 

professora Abordou as cores e os animais, sendo apresentado o gênero trava-

língua, possibilitando o desenvolvimento da oralidade. Na leitura desta história a 

professora utilizou como recurso pedagógico: O livro, um saco de TNT verde e um 

sapo de pelúcia. 

Para realizar a atividade, reuniu os alunos em uma roda, primeiramente 

apresentou o livro para as crianças, perguntado qual a cor do saco que estava na 

capa do livro. Em seguida mostrou o saco que ela tinha perguntando a cor. Iniciou a 

contação da história mostrando as páginas onde cada animal manifestava sua 

opinião.  

Para finalizar a história, a professora A perguntou: o que será que tem dentro 

deste saco? Mostrou a página em que está dentro do saco um sapo verde. Neste 

momento ela pegou o saco verde de TNT e tirou um sapo, o que causou certo 

alvoroço nas crianças, querendo tocar e pegar o sapo, quando a professora deixou 
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que eles o tocassem, por alguns minutos; falou que ele estava dormindo e ficou 

chateado porque lhe acordaram.  

A professora ainda disse que ele queria voltar a dormir, desta forma colocou o 

sapo novamente no saco e fechou, pedindo das crianças que deixassem o animal 

continuar no seu descanso dentro do saco. 

A história “o minhoco apaixonado”, que é apresentada em rimas, permite o 

brincar com a linguagem, favorecendo o desenvolvimento desta, além de trabalhar 

os conceitos de longe e perto. 

 

A capacidade de desenvolvimento de linguagem nas crianças é 
marcada pelas possibilidades de trocas verbais e discursivas e o 
adulto ou professor tem uma função importante nesse processo no 
âmbito escolar, podendo promover uma série de atividades para 
essa evolução (RONCATO; LACERDA apud SANTOS; FARANGO, 
2015, p.22). 

 

  Os gêneros trava-língua e rimas possibilitam o desenvolvimento da linguagem 

de forma lúdica e espontânea.  

A história “o segredo da borboleta” foi criada como recurso pedagógico 

para auxiliar o trabalho docente, abordando a concentração, a atenção e valores, 

tais como: a valorização do “eu”, das características pessoais de cada um, valor da 

amizade e da auto-estima. Com a história, a professora A também abordou as cores 

e o clima (chuva/sol). 

A história “o bebê dos pés a cabeça” possibilitou a professora A trabalhar os 

órgãos dos sentidos e o corpo humano, num momento em que as crianças estão 

ainda descobrindo o seu corpo. Esta história foi um ótimo recurso para desenvolver 

este assunto de forma lúdica, pois, faz parte do contexto da realidade existencial das 

crianças. 

A professora B realizou a leitura do livro “Lino” de André Neves, da seguinte 

forma: após a leitura e de terem conversado sobre o assunto do livro, ela propôs que 

as crianças desenhassem algo sobre a história, sobre o que lhes chamou a atenção. 

Nesta atividade uma menina fez um desenho que chamou a atenção da professora, 

quando desenhou muitas cruzes, parecendo mesmo um cemitério, então a 

professora investigou o seu desenho fazendo perguntas. A menina relatou que 

alguém da família tinha morrido (avó), percebeu desta forma, que ela se identificou 

com o personagem do Lino, manifestando o que estava sentido, mesmo que de 
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forma inconsciente. Também foi possível perceber esta mesma questão no 

desenvolvimento da leitura “a formiga e a neve”. A leitura desta história iniciou-se 

coma apresentação dos elementos pré - textuais do livro: a capa, o nome do autor, o 

nome da história.  

 A leitura foi realizada em voz alta pela professora B, que lia e em seguida 

mostrava a ilustração, e vez ou outra interrompia a leitura fazendo perguntas: “e 

agora, o que será que vai acontecer? “De forma que eles criassem expectativas em 

relação à história que estava sendo lida”. “Será que alguém vai ajudar a formiguinha 

ou ela vai morrer”? O que será que vai acontecer com a formiguinha?”. 

 Após o término da leitura estabeleceu-se uma relação de diálogo entre os 

alunos e a professora, quando foi possível observar na fala de um aluno: “minha 

irmã morreu e agora o papai do céu cuida dela”.  

A professora perguntou: “O que aconteceu com sua irmã?”. 

Ele respondeu: “Minha irmã tomou injeção (ao mesmo tempo em que 

mostrava as partes do corpo que ela havia tomado injeções) na barriga, no bumbum 

e aí ela morreu, mas agora o papai do céu cuida dela”.  

 

Pesquisas já mostraram que as histórias favoritas de crianças de 
diversas idades refletem os conflitos emocionais e as fantasias 
particulares, que elas experimentam em diversos momentos da vida. 
Lendo a criança identifica com esta ou aquela personagem, numa 
situação semelhante a alguma já vivida, e isso pode ajudar a resolver 
os seus problemas (MACHADO; SANDRONI, 2001, p.11). 

 

Comparando as duas situações no caso da leitura do “Lino”, a menina ainda 

estava vivendo o conflito da perda da avó, e possivelmente a história do Lino possa 

ter contribuído para ajudá-la na superação daquele momento de sua vida. Já na 

história da “formiga e a neve”, a criança não tinha nenhum conflito em relação à 

perda da irmã, para ele a irmã estava bem. 

A contação da “historia da Páscoa” permitiu trabalhar alguns valores como: a 

bondade, a fé, o verdadeiro amor. Para o desenvolvimento desta leitura a professora 

B utilizou recurso audiovisual. E após a apresentação da história se estabeleceu 

uma relação de diálogo sobre a história assistida.  

Em outro momento foi proposto à confecção do livro da história da páscoa, já 

que esta fazia parte de um projeto maior, que culminaria nas apresentações de algo 

produzido pela turma sobre o tema páscoa. A confecção do livro se deu da seguinte 
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forma: foram entregues para as crianças imagens que representavam a sequência 

da história, para que os alunos pintassem, e em seguida montassem o livro na 

sequência dos relatos.  

Após este momento a professora B propôs que recontassem a história 

apoiando-se nas imagens e a professora foi escriba. Depois, junto com ela 

confeccionaram uma capa, na qual colocaram uma imagem bem bonita de Jesus, e 

escreveram na capa “História da Páscoa”. Este livro tornou-se muito significativo 

para a maioria dos alunos e eles passaram o ano recorrendo a ele, lendo através 

das suas imagens, tornando-se, desta forma, um objeto ao qual eles atribuíram 

sentido.  

Apresentar situações de leituras com objetivos pré-estabelecidos favorece o 

processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Souza (2006, p.224), para que a 

leitura se constitua um instrumento de inserção cultural, é necessário que aconteça 

de forma prazerosa, pois “[...] ler com prazer transforma o livro, as histórias e as 

ideias em informações interessantes, que envolvem o leitor e têm um sentido 

especial na sua vida”, permitido estabelecer relações com a escrita, de forma 

contextualizada. 

Neste contexto, a leitura e a contação de história proporciona muitas 

possibilidades de serem desenvolvidas com e para as crianças, sendo um ótimo 

recurso para abordar assuntos do cotidiano, até mesmo os mais delicados.  

Entende-se, portanto, que as professoras A e B envolveram assuntos 

relevantes à fase do desenvolvimento das crianças, dos três aos seis anos, com 

destaque ao período da imaginação e da fantasia.  

De maneira geral estes três pontos: Por que, Para que e O que ler para as 

crianças está interligado, pois, as escolhas do que ler dependente de como se 

compreende a leitura. A concepção que se tem de leitura vai desencadear ações 

com determinadas intenções, objetivos, ou seja, o porquê da leitura e que 

consequentemente irá desempenhar diferentes funções no desenvolvimento das 

crianças pequenas no processo de ensino e aprendizagem bem como na sua 

formação enquanto leitor. 

E neste processo é preciso compreender alguns fatores: qual o contexto das 

crianças, ou seja, quais são as crianças, qual seu nível de desenvolvimento e nível 

de leitura, considerando que os níveis de desenvolvimento podem variar de crianças 
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para criança uma vez que o contexto no qual ela esta inserida influencia diretamente 

no seu desenvolvimento.  

Nas práticas das professoras as histórias escolhidas eram contextualizadas 

com o contexto dos alunos, pois, permitiam aos alunos fazerem inferências sobre as 

histórias um exemplo que podem ser abordado foi na leitura da casa sonolenta, no 

qual uma criança compara a casa da história com a sua, por que na casa dele todos 

gostam de dormir e outra criança que fala que o avô dela cria ratos. Mesmo as 

crianças sendo pequenas elas já têm suas experiências e vivências que vão lhe 

permitir fazer inferências para compor as leituras realizadas. 

 No desenvolvimento das histórias vários assuntos foram abordados: Cores, 

clima, atividades que possibilitava o desenvolvimento da linguagem, foram 

abordados as partes do corpo humano, no momento em que as crianças estão se 

descobrindo. Teve algumas abordagens sobre os conflitos emocionais como a 

perda. Todos os assuntos abordados foram relevantes para esta etapa do 

desenvolvimento. Percebendo desta, forma de acordo com os estudos e teóricos em 

confronto que na educação infantil as professoras lêem para as crianças de forma 

contextualizadas com seu nível de desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho possibilitou fazer uma reflexão sobre a importância das 

leituras e contação de história bem como a importância dos mediadores neste 

processo, uma vez que os beneficio que as práticas de leitura podem proporcionar 

depende das ações dos mediadores que variam conforme as concepções de leituras 

que cada um tem. 

No desenvolvimento do gosto pela leitura é essencial que as crianças 

cresçam e conviva em um ambiente que lhe proporcione o exercício da leitura, 

fazendo-os perceber o mundo através das diversas possibilidades de leituras e 

quanto mais cedo às histórias orais e escritas fizerem parte do cotidiano das 

crianças maiores às chances de se tornarem leitores. 

No desenvolvimento desta pesquisa verificou-se que as professoras 

desenvolvem um trabalho que visam inserir os alunos em um processo do 

letramento, através do lúdico, explorando a imaginação e a fantasia, favorecendo 

assim o desenvolvimento dos mesmos, uma vez que sua ação relacionada às 

práticas de leituras além de contextualizar assuntos relevantes sempre considerava 

o que as crianças queriam ler deixando-as que escolhessem livros as suas leituras. 

As crianças podiam manusear os livros, escolher suas leituras e lerem através das 

imagens, através da leitura do professor esta ação torna-se de grande relevância 

para o processo de formação do gosto pelas leituras e por livros. 

Na leitura do livro “o Bebê dos pés a cabeça”, que conta a história de um 

bebê, que esta a desvendar as coisas mais simples, esta leitura possibilita a 

interação das crianças entre si e o professor, permitindo conhecer, desvendar as 

partes do corpo humano, assim como as funções de cada órgão abordado no livro. 

Compreende-se desta forma que as práticas de leituras devem ocupar um espaço 

importante nas práticas de ensino e no processo de formação de leitores e que 

neste contexto com base nos estudos realizados verificou que as professoras 

desenvolvem de forma positiva o trabalho com Literatura Infantil, uma vez que leva 

em consideração a faixa etária das crianças e reconhece a importância da Literatura, 

no sentido de despertar o gosto pela leitura. 
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